1. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
23. april 2019 13:39
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105
20191126 - Kommentar til lokalplan 4-3-105.docx

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 23-04-2019 13:39:00
Name: Ánn.Merete Iversen
Address: Prins Paris Alle
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf:
Email: ani@ucn.dk
Emne: Kommentarer til lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hermed ?

ID: 1126
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

1. Indsigelse

Att.
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Kommentar ifm. Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Flere boliger i området betyder mere trafik. På Zeusvej er trafikken støt stigende. De mange byggerier betyder megen
tung trafik. Dette vil fortsætte i en årrække fremover. Herudover er der den daglige pendlertrafik af personbiler. Men
også et stigende antal bløde trafikanter færdes på Zeusvej. Det gør de med fare for liv og lemmer, særligt i
vinterhalvåret, hvor våde rabatter tvinger fodgængere ud på vejen. Langtfra alle bilister udviser hensyn til
fodgængere, cyklister, løbere etc. Og langt fra alle bilister overholder fartbegrænsningen.
Vi foreslår derfor at:
1. Der anlægges en dobbeltrettet cykel/gangsti i hele Zeusvejs udstrækning. Dette skulle ikke være urimeligt
svært eftersom der er rigelig rabat i begge sider
2. Der anlægges fartbegrænsende foranstaltninger således at hastigheden på Zeusvej holdes nede af hensyn til
beboere omkring vejen
De mange byggerier betyder desuden store mængder byggeaffald i området. Emballage, isoleringsbats, plastik, små
stykker flamingo etc. fylder op på grønne områder og i buskadser.
Vi foreslår derfor at:
1. Bygherrer pålægges at rydde op i området omkring byggeri, alternativt betale for at andre varetager
oprydningen
Med venlig hilsen
Ann-Merete Iversen & Lasse Rosendahl, Prins Paris Alle 7

2. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
24. april 2019 21:02
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 24-04-2019 21:02:00
Name: Navne- og adressebeskyttet
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email:
Emne: Udsigt til alle
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Der er talt og skrevet meget om den gode demokratiske proces, som har foranlediget denne nye høringsperiode og
om, hvordan beboerne er blevet hørt. Det gælder desværre kun beboerne nord for område B1 og ikke dem nord og
nordøst for område B2. Det vil sige, at der ikke er taget hensyn til de mange beboere i område A samt den østlige del
af Ikarosvej og Kassandravej. Her vil etageboliger i 2 plan i den nordlige del af område B2 komme til at skæmme
markant – ikke mindst fordi niveauforskellen jf. kortbilag 4 er lav i dette område set i forhold til niveauforskellen
mellem område B1 og udstykningen nord herfor. Udsigtskiler mellem boligerne er ikke tilstrækkeligt til at løse dette
problem, idet etagebyggeri i to plan stadig vil føles som en enorm mur i det ellers åbne landskab. Det er derfor
fuldstændig uforståeligt, hvorfor udsigten ikke også sikres for beboerne nord og nordøst for område B2, som for
øvrigt allerede har måttet sluge kamelen med de massive 3 etagers boliger syd for Ikarosvej. Det må således kun
være rimeligt, at der også kun må bygges i 1 plan i den nordlige del af B2!
I forlængelse heraf bider vi mærke i, at det ofte står skrevet, hvordan det er essentielt for lokalplanen, at der sikres
udsigt for alle, og at der bebygges i overensstemmelse med terrænet. To meget vigtige pointer, som det må være i
alles interesse bliver praktiseret. Udover ovenstående problematik vedr. etageantal, som kan blive ødelæggende for
manges udsigt, ser vi således også en problematik i de angivne gulvkoter for den sydlige del af lokalplanen, som er
sat højere end det egentlige terrænniveau.
Ved sammenligning af kortbilag 4 og 5 ses det, at især gulvkoten i snit B-B er sat flere meter over terræn. Gulvkoten
er i den nordlige del af område B2 i snit B-B sat til 27, mens terrænet ved bebyggelsens placering kun er i kote 24,
hvilket må ses som en særdeles stor forskel på hele 3 meter, hvilket vil betyde utroligt meget for den
bagvedliggende bebyggelse. I snit C-C er der ved lignende sammenligning af gulvkoter og terræn en mindre
difference på 1 meter. Det bør af hensyn til beboere nord og nordøst for Kong Minos Vej og lokalplanens
grundlæggende principper være et krav, at der bygges i terræn og at sådanne markante terrænreguleringer, der
både skæmmer udsigter og landskab, ikke tillades. Det er dog uklart, om gulvkoterne er egentligt bestemt, som det
blev ønsket fra flere parter ved tidligere høring, eller om der blot er tale om eksempler. Det må være rimeligt, at der
fastsættes endelige maksimum-koter med udgangspunkt i terræn.
ID: 1128
1

3. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
25. april 2019 21:49
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 25-04-2019 21:49:00
Name: Asbjørn Worsøe
Address: Kong Minosvej 35
Postnr: 9210
By: Aalborg sø
Tlf: 40422981
Email: Asbjorn141@hotmail.com
Emne: Udsigt forsvinder, formålet med de andre lokal planer undermineres
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi er selv ved at bygge på Kong Minosvej nord,vi bygger på en af de grunde hvor udsigten går mere mod sydøst end
mod syd, i vores lokal plan er der lagt vægt på at udsigten bevares mod indkilde dalen for samtlige husstand vha.
Byggefelter, hele formålet med dette forsvinder hvis der placeres hævede 2 etages byggerier på Kong Minosvej syd.
Vi mener at hele området bør begrænset til 1 etages byggerier som i område A, også for at udgå at hele kong Minos
vej nord, Ikarosvej samt Kassandravej inddæmmes bag en mur af højhuse.
Dernæst er vinogaå pålagt at vores byggerier skal følge det Naturlige bakkede terræn, hvor er pointen i dette hvis
man placere 2 etager direkte op lige foran.
ID: 1130
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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4. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
25. april 2019 22:15
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 25-04-2019 22:15:00
Name: Rasmus Møller
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: rasmusmoeller@stofanet.dk
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg tilslutter mig det meget velargumenterede indlæg “Udsigt til alle” fra d. 24-04-2019.
Derudover bliver jeg nødt til at understrege, at et 2 plans etagebyggeri i den nordlige del af B2 vil være en
udsigtsmæssig katastrofe for området nord og nordøst for B2.
Syd for Ikarosvej har vi jo et meget trist eksempel på, hvor galt det kan gå!
Jeg går ikke ud fra, at det er i nogens interesse, at der bliver opført endnu et højt og beskæmmende byggeri i et
ellers smukt og attraktivt område?
ID: 1131
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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5. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
26. april 2019 10:31
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 26-04-2019 10:31:00
Name: Lise Christensen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: lise_chr@hotmail.com
Emne: Udsigten forsvinder
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg er fuldstændig enig i de 3 indsigelser fra d. 24-04 til d. 25-04, som alle omhandler højden på byggeriet i den
nordlige ende af B2.
Det vil være fuldstændig uforståeligt, hvis man i den nordlige ende af B2, ikke vælger at følge det gode eksempel fra
område B1, hvor man netop af hensyn til udsigten for beboerne, nord for udstykningen, har valgt at bygge i 1 plan.
De nuværende udsigtskiler i B2 løser på ingen måde problemet, da langt de fleste huse vil have en vinklet udsigt til
området, hvorved det bliver umuligt at kigge ned igennem kilerne.
Slutteligt bør område B selvfølgelig bebygges jf. terrænet og ikke med en gulvkote, der kræver flere meters
terrænregulering!
En sådan terrænregulering vil være stik imod den generelle holdning i lokalplanen.
ID: 1133
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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6. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
2. maj 2019 20:30
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 02-05-2019 20:30:00
Name: Carina Brix Thrysøe
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: sommer_bi@hotmail.com
Emne: Udsigten spoleres
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg tilslutter mig nedenstående indsigelser mod de høje byggerier på område B2.
At opføre byggerier i en højde på 8,5 m på det højest beliggende stykke af område B2 vil være til gene for alle
beboerne nord for området. Nedenstående forslag om at placere de højeste bygninger på den laveste del af område
B2 vil i langt højere grad bibeholde udsigten for beboerne nordfor.
ID: 1136
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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7. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
6. maj 2019 21:42
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 06-05-2019 21:42:00
Name: Allan stojko
Address: Ikarosvej 1
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 28294751
Email: allan.stojko@gmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
I forhold til det fremsatte forslag om byggeri ved Kong Minos vej, gøres der hermed indsigelse mod byggeriet.
Begrundelsen herfor er, at udformningen af boligerne samt den tiltænkte terrænregulering, vil skabe et så højt
byggeri, at området bagved vil blive låst inde af en meget massiv ”mur”.
I høringssvaret med baggrund i By- og landskabsudvalget den 7. februar 2019 og Byrådet 25. februar 2019, er det
angivet i flere svar, at forvaltningen anbefaler at ”byggeri mod Kong Minos Vej holdes i ét-plan”. Dette er således
ændret for ét byggefelt, men ikke for feltet ned mod rundkørselen v. Ikarosvej, hvor der i feltet er angive to-plans
boliger.
Byggehøjden sammenholdt med erfaringen fra Ikarosvej syd, hvor kommunen har demonstreret overordentlig
besvær med at styre byggehøjden og skabe et acceptabelt byggeri, frygter vi at kompleksiteten i denne opgave vil
skabe lige så store eller større vanskeligheder for kommunen, og dermed fremme udtrykket af en massiv mur.
Kilerne imellem byggerierne er så smalle at kun direkte overfor byggede boliger kan få glæde af dem. Derudover er
der ingen som helst begrundelse i at bygge i den angivne højde med påtænkte terrænregulering, andet end at
”stjæle” al udsyn fra eksisterende boliger – der findes ganske god udsigt selv i lavere højde.
Byggeriet bør som minimum følge anbefalingerne fra forvaltningen og tilbyde ét-plans huse omkring Kong Minos Vej
og dernæst bør gulvkoten ikke kunne overstige niveauet for Kong Minos Vej. Som byggeriet er fremsat til forslag nu,
er det ikke acceptabelt, men med de kompetencer og erfaringer, der findes hos kommunen, må det være
forventeligt at en anden løsning kan tilbydes.
Endeligt vil jeg også tilslutte mig de øvrige indsigelser.
ID: 1137
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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8. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
7. maj 2019 17:02
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 07-05-2019 17:02:00
Name: Caroline Yepes Ravn
Address: Elektravej 25
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 22384088
Email: cyepes6@hotmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi er enige i og støtter op omkring bemærkningerne fra kommentaren "Udsigt til alle" indgivet d. 24-04-2019
ID: 1138
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

9. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
7. maj 2019 21:47
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 07-05-2019 21:47:00
Name: Claus
Address: Elektravej
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf:
Email: Vejby
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg er enig i det velargumenterede indlæg “Udsigt til alle” fra 24.04.2019.
I lokalplanforslaget i afsnittet ”Baggrund og formål” står der følgende: ”Der stilles derfor krav til bebyggelsens
omfang, placering og udformning, for at sikre de udsigtsmæssige kvaliteter mod Indkildedalen og Lundby Bakke.”
I ”Forslag til Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (ny 1. forelæggelse)” står der bl.a. ”Der tillades ikke
etageboliger i B1. Disse tiltag vil forbedre udsigten fra de kommende boliger på de bagvedliggende grunde.”
Ud fra ovenstående burde argumentet om at sikre udsigten, være præcis det samme for B2 som det er ved B1, især
når der nu også bl.a. i lokalplanforslaget står, at de udsigtsmæssige kvaliteter skal sikres.
ID: 1139
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

10. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
9. maj 2019 17:17
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 09-05-2019 17:17:00
Name: Camilla Mai Strauss
Address: Ikarosvej 3
Postnr: 9210
By: Aalborg sø
Tlf: 23464447
Email: Camillaogpeter@gmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg er enige i og støtter op omkring de nedenstående indsigelser, og særligt kommentaren "Udsigt til alle" indgivet
d. 24-04-2019.

ID: 1142
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

11. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
9. maj 2019 17:18
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 09-05-2019 17:18:00
Name: Peter le Dous
Address: Ikarosvej 3
Postnr: 9210
By: Aalborg sø
Tlf: 21665478
Email: Pledous@gmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg er enige i og støtter op omkring de nedenstående indsigelser, og særligt kommentaren "Udsigt til alle" indgivet
d. 24-04-2019.

ID: 1143
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

12. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
9. maj 2019 19:31
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 09-05-2019 19:31:00
Name: Helene Bielefeldt
Address: Elektravej
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf:
Email: helene_bielefeldt@msn.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg er enig i og støtter op omkring bemærkningerne fra kommentaren "Udsigt til alle" indgivet d. 24-04-2019.
ID: 1144
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

13. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
9. maj 2019 20:52
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 09-05-2019 20:52:00
Name: Karsten Bjerregaard
Address: Broagervej 64
Postnr: 9260
By: Gistrup
Tlf: 26256060
Email: bjerregaardk@gmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hermed indsigelse mod lokalplanen. Vil støtte op om tidl indsigelse udsigt for alle. Derudover laves hermed
indsigelse mod at bygge i 2 plan på grund a6 og a7 i område a, da det vil ødelægge udsigten rigtig meget for
grundene i området vest for område a. Mener ikke planen følger ideen med at lave udsigt for alle og følge det
naturlige terræn, hvilket der blev lagt stor vægt på da område vest for område a blev godkendt.
ID: 1146
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

14. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
9. maj 2019 20:52
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 09-05-2019 20:52:00
Name: Asbjørn Worsøe
Address: Kong Minosvej 35
Postnr: 9210
By: Aalborg sø
Tlf: 40422981
Email: Asbjorn141@hotmail.com
Emne: A5-A9 i to plan
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det undre mig meget at man vil give tilladelse til 2 etager af op til 8 meter i bebyggelse A5-A9 da dette ville
begrænse udsigten fra Kong Minosvej nord betydeligt, her er de forreste grunde pålagt at bygge et plan eller
parterplan for at alle skal have udsigt,, hvor er meningen med dette hvis der bygges i 2 plans på A5-A9
ID: 1147
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

15. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
10. maj 2019 15:16
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 10-05-2019 15:16:00
Name: Malene S
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: Malene88.mfn@gmail.com
Emne: Udsigt til alle
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jvf tidligere kommentar mener jeg ligeledes at der bør være udsigt for alle. 2plans huse op til vejen vil være
skæmmende når man ankommer til området.
ID: 1148
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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16. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
10. maj 2019 20:47
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 10-05-2019 20:47:00
Name: Esben Aaby Nielsen
Address: Helenavej, 18
Postnr: 9210
By: Aalborg Sø
Tlf: 40999740
Email: esben@publicimage.dk
Emne: Indsigelse: Væsentlig forringelse af det eksisterende landskabs kvalitet og karakter
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Calums nuværende byggeri på Ikarosvej siger alt - det tilfører på ingen måde værdi til området, og må kun være til
stor ærgerelse for de omkringliggende boliger, der har været opført en massiv væg foran sig, der blokerer for lys og
udsyn mod syd. Tilsvarende vil tilladelse til at opføre dette byggeri blot være endnu en stor fejltagelse i forhold til at
skabe et harmonisk område, hvor naturen og udsigten er væsentlige kvaliteter for området.
ID: 1149
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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17. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
10. maj 2019 22:47
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-105

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Dato: 10-05-2019 22:47:00
Name: Eva og Carl Peter Pedersen
Address: Sønder Tranders Vej, 115
Postnr: 9260
By: Gistrup
Tlf: 51362661
Email: c.p.pedersen@hotmail.com
Emne: Indsigelse vedr. udsigtskile i område A.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
5.3 Bebyggelsens placering, delområde A.
Vedr. sigtelinje i delområde A på henholdsvis 10 m mod nord og 20 meter mod syd (jf. kortbilag 2).
Flere arkitekter har oplyst, at det vil blive særdeles problematisk at placere huse på grund A5 og A6 på grund af
sigtelinjerne, hvor der ikke må bebygges og det ikke er muligt at opnå en byggeprocent på 30, men mindre der
bygges i 2 plan. Sigtelinjen bør fjernes eller reduceres væsentligt, således der gives mulighed for et fornuftigt
byggeri på grundene, idet det også er et krav, at husene skal ligge vinkelret på højdekurven. Da der nu er lagt op til
byggeri i 2 plan på B2 mod nord, vil dette byggeri også komme til at få indflydelse på udsigten, hvorfor det ikke giver
nogen mening med en så stor udsigtskile på stedet.
Man kan nyde udsigten mod Lundby Krat, såfremt man går 10 meter længere mod sydvest ad Letostien, hvor man
via fællesarealet på matrikel 20cx får ”panoramaudsigt” over Lundby Krat via lokalvej b på område B1.

ID: 1150
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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